
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 8 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 3-3-2021 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ. 

Δ1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της υπ' αριθ. 

Δ1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης : 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534), την υπ’ 

αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 5760/26-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας 

διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ 75η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της 

προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Ομάδες 2, 3 και 4 της αριθμ.  

64/2018 – Τροποποιημένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των Ομάδων 3 & 4 μελέτης, 

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού για τα είδη των εν λόγω ομάδων 359.957,84€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»,  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 45/434/2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η συμμόρφωση του Δήμου Κορινθίων με 

τα οριζόμενα στην με αριθμό 891/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) 1ο Κλιμάκιο και ακυρώθηκε ο δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 15633/10-6-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμός, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 

αριθμό 91351, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και το 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 64/2018 – Τροποποιημένη ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές των Ομάδων 3 & 4 μελέτης, ορίστηκε η με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό 

επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και 

επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.  Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού 

του Δημάρχου Κορινθίων, στην οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 

20-11-2020. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145. 

Ακολούθως, με την αριθ. 53/547/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η μη 

παράταση του χρόνου της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον διεθνή 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, την 

οποία παράταση αιτήθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κατασκευαστική ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» 

με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 34087/06-11-2020 αίτημά του.  
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26-11-2020 πρακτικό 

αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα και έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 24/207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 101145 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» για τις Ομάδες 2, 3 και 4 της μελέτης 64/2018. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
  

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

3. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα  

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον 
εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 101145. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 20-11-2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
26-11-2020 και ώρα 10:00. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 101145 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές 
από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 19/11/2020 14:14:35 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19/11/2020 15:16:24 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

20/11/2020 13:26:34 

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
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πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 
 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος  

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 196693 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 198792 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

197940 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου 
προσφοράς «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε 
οικονομικό φορέα ως εξής: 
 
Α. LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

1. Έντυπο τεχνικής προσφοράς συστήματος  
 
Β. ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1.01_ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_TAXISNET_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
2. 02_ΠΟΙΝΙΚΟ_ΜΗΤΡΩΟ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
3. 03_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
4. 04Α_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΟΚΤ_2020 
5. 04Β_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
6. 05_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΕΠΑΓΓ_ΕΠΙΜΕΛ_ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΟΕ_2020 
7. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1_signed 
8. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2_signed 
9. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3_signed 
10. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4_signed 
11. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5_signed 
12. 07_espd-response-v2_signed 
13. 08_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ_ΕΛΤΡΑΚ 
14. 08_ΤΦ_CAT_140M 
15. 08_ΤΦ_CAT_CE 
16. 08_ΤΦ_CAT_ISO_procedures 
17. 08_ΤΦ_CAT_ISO_procedures_02 
18. Supplier_Quote_191120_signed 
19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΤΠΔ 
20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ CATERPILLAR 140M_signed 

 
 
Γ. ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 29-07-20_13-11-20 signed 
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 27-10-2020 
3.  ΕΒΕΑ 19-11-20 
4.  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 18-11-20 
5.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020_2021 ΠΙΚ 
6.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9001 14001 45001 ΠΙΚ 
7.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 CNH JESI 
8.  company profile pjc_gr signed 
9.  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ NEW HOLLAND signed 
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΟΑΝ 17-11-20 
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11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599_ΠΙΚ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ signed 
12. ΔΗΛΩΣΗ CNH JESI 
13. espd-response-v2 signed 
14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ _1 signed 
15. T5 UTILITY 4σελ. 
16. CE Τ5.95 
17. KV Exacta Disc Spreaders IEN(1) 
18. kverneland_chopper range_EN(1) 
19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που 
απέστειλαν οι οικονομικοί φορείς. στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την 
Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
ενσφράγιστων φακέλων 

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δεν απέστειλε φάκελο 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35886/23-11-2020 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

35802/23-11-2020 

 
Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους 
ενσφράγιστους φακέλους. 
 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Ομάδα 
Οικονομικός φορέας Ομάδα 2 -

Προμήθεια 
ημιφορτηγού 

ανοιχτού τύπου 
4x4 

Ομάδα  3 - 
Προμήθεια 

μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή 

γαιών 
(Γκρέιντερ) 

Ομάδα  4 - 
Προμήθεια 
γεωργικού 

μηχανήματο
ς 

LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ 

- - - 

ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Συμμετέχει - 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

- - Συμμετέχει 

 
Διαπιστώνεται ότι για την Ομάδα 2 - Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4 δςν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός ως προς την Ομαδα 2 κηρύσσεται άγονος 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν υπέβαλλε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και 
το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.), επομένως η προσφορά της 
απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο 
στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  
  
Οι λοιποί οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το 
Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής που προσκόμισαν οι οικονομικοί φορείς, τα αποτελέσματα του οποίου 
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΔΑ: ΩΜ01ΩΛ7-2ΟΛ



 

 
Οικονομικός 
φορέας 

Εκ
δ

ό
τη

ς 

εγ
γυ

η
τι

κή
ς 

επ
ισ

το
λή

ς 

Στ
ο

ιχ
εί

α
 

εγ
γυ

η
τι

κή
ς 

επ
ισ

το
λή

ς 

Έγ
γρ

α
φ

ο
 

Δ
ή

μ
ο

υ
 

Κ
ο

ρ
ιν

θ
ίω

ν 

Επ
ιβ

εβ
α

ίω
σ

η
 

εγ
κυ

ρ
ό

τη
τα

ς 
 

Α
π

ά
ντ

η
σ

η
 

φ
ο

ρ
έα

 

έκ
δ

ο
σ

η
ς 

ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ταμείο 
Παρακατ
αθηκών 
και 
Δανείων 

Γραμμάτι
ο 
συστάσε
ως 
χρηματικ
ής 
παρακατ
αθήκης 
αρ. 
861/18-
11-2020  

3913
9/22
-12-
2020 

Ν
Α
Ι 

1878
/05-
02-
2021 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ALPHA 
BANK 

GRZ1146
44/19-
11-202 

3313
9/22
-12-
2020 

N
A
I 

Έγγρ
αφο 
από 
14-
01-
2021 

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών φορέων: 

 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
για κάθε Ομάδα, στην οποία συμμετείχε ο κάθε οικονομικός φορέας (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας 
συμμετοχών ανά Ομάδα) ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της 
μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 31168/14-10-2020. 
 
B.1 ΟΜΑΔΑ 3 – Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) 
 
Συμμετείχε: ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
H τεχνική προσφορά του ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πληροί όλες τις τεχνικές 
απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – 
Μελέτη με αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 3. 
 
 
B.2 ΟΜΑΔΑ 4 – Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος 
 
Συμμετείχε: ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
H τεχνική προσφορά της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών για την Ομάδα 4. 
 
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 
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(Α)  την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ και Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης 
και αξιολόγησης των οικονομικών προφορών τους για τις Ομάδες 3 και 4 αντίστοιχα.  

 
(Β)  την απόρριψη της προσφοράς της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, σύμφωνα το 

άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται 
ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής» του παρόντος 
πρακτικού. 

 
(Γ)  την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού 

τύπου 4x4» εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα αυτή. 
 
(Δ) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την Ομάδα 2 «Προμήθεια 

ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» προϋπολογισμού 28.911,84€ , κατά το άρθρο 106  του 
ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]». 

 
(Ε) να συμπεριληφθεί η Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4», σε νέα 

μελέτη προμήθειας οχημάτων του Δήμου για το 2021 και να προκηρυχθεί νέα διακήρυξη 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.  

 
(ΣΤ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 

     Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων, 

σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4326/11-2-2021  έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 

12-2-2021  και ώρα 10:00.  

  Ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 12-2-2021 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν 

θέματι διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

 Στην Κόρινθο, σήμερα 12-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.24/207/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
αριθ. 101145 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης του Δήμου 
Κορινθίων, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  
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2. Τακτικό Μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

3. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα  

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 σχετική διακήρυξη της 
«Προμήθειας οχημάτων Δήμου Κορινθίων», το έγγραφο με αρ. 4326/11-02-2021 περί 
ανακοίνωσης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι οικονομικές προσφορές που 
αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:   
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος  

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 196693 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 198792 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

197940 

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα 
διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία για τους οικονομικούς φορείς ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και . ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ενώ η οικονομική προσφορά της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
δεν ελήφθη υπόψη καθώς η προσφορά της απορρίφθηκε κατά το στάδιο του ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής διαγωνισμού. Στο 
σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των 
προμηθευτών έγινε στις 10:26 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Επισημαίνεται ότι για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» δεν είχε 
υποβληθεί καμία προσφορά στον διαγωνισμό.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Αρ.1 προχώρησε στη σύνταξη του: 
 
1. Πίνακα Ι, όπου φαίνεται η προσφερόμενη τιμή του κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το είδος της Ομάδας 3 «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών 
(Γκρέιντερ)» 

 
Πίνακας Ι – Οικονομική προσφορά του κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμεν

η τιμή (€) 

3 

Προμήθεια 
μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή γαιών 
(Γκρέιντερ) τεμ 1 180.322,58 180.300,00 

   ΦΠΑ 24% 43.277,42 43.272,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.600,00 223.572,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας 3 γιατί η προσφορά του ως 
προς το είδος «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» είναι πλήρης, σύμφωνη 
με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ.64/2018. Το 
σύνολο της ανάθεσης στον κο ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανέρχεται στα 180.300,00€ 
προ ΦΠΑ.  
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2. Πίνακα ΙΙ, όπου φαίνεται η προσφερόμενη τιμή της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για το είδος της Ομάδας 4 «Προμήθεια γεωργικού 
μηχανήματος» 

 
Πίνακας ΙΙ – Οικονομική προσφορά της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμενη 

τιμή (€) 

4 
Προμήθεια γεωργικού 
μηχανήματος τεμ 1 86.650,00 85.500,00 

   ΦΠΑ 24% 20.796,00 20.520,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 107.446,00 106.020,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας της Ομάδας 4 γιατί η προσφορά της ως προς το είδος «Προμήθεια γεωργικού 
μηχανήματος» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 64/2018. Το σύνολο της ανάθεσης στην ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανέρχεται στα 85.500,00€ προ ΦΠΑ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 (Α)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών 
(Γκρέιντερ)» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. του παρόντος πρακτικού.  

 
(Β)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
γεωργικού μηχανήματος» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ. του παρόντος πρακτικού.  

 
(Γ)      την έγκριση του παρόντος πρακτικού 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει:  

(Α) την έγκριση των α)από 26-11-2020 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 12-2-2021 

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για την εν θέματι προμήθεια,  

(Β) την έγκριση της προώθησης των προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΟΣΟΤΙΔΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 198792 και ΠΑΥΛΟΣ Ι 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 197940 στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προφορών τους για τις Ομάδες 3 και 4 

αντίστοιχα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισμού,  

(Γ) την απόρριψη της προσφοράς της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΔΗΔΗΣ 196693, σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης 

προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών 

ΑΔΑ: ΩΜ01ΩΛ7-2ΟΛ



 

συμμετοχής» του από 26-11-2020 πρακτικού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-

11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 

(Δ) την κήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού 

ανοιχτού τύπου 4x4» εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα αυτή, όπως ακριβώς 

και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

(Ε) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με αριθμό διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101145 για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» 

προϋπολογισμού 28.911,84€ , κατά το άρθρο 106  του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1, 

σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η 

διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]», όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 

(ΣΤ) να συμπεριληφθεί η Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4», σε νέα μελέτη 

προμήθειας οχημάτων του Δήμου για το 2021 και να προκηρυχθεί νέα διακήρυξη ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 

(Ζ) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών 

(Γκρέιντερ)» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. του από 12-2-2021 πρακτικού, όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 

(Η) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

γεωργικού μηχανήματος» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ. του από 12-2-2021 πρακτικού, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι εκτός του ότι υπάρχει μόνο 

ένας προσφέρων ανά όχημα, εδώ δεν υπάρχει ούτε καν έκπτωση.  Αναφέρει πως διαφωνούν και 

καταθέτει πως ο Πρόεδρος παλιά διαφωνούσε πάντα με αυτά για λόγους αρχής. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπήρξε προκήρυξη, δεν μπορούν να αλλάξουν τους 

όρους του διαγωνισμού ούτε να τον ακυρώσουν κι ο Δήμος πρέπει να πάρει τα μηχανήματα αυτά, 

διότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, πως είναι ευχής έργον και ο Δήμος επιδιώκει πάντα να έχει 

περισσότερες της μιας προσφορές, αλλά όταν συμβαίνει να έχουν έναν, τότε προχωράνε τον 

διαγωνισμό.  

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, τις διατάξεις 

ΑΔΑ: ΩΜ01ΩΛ7-2ΟΛ



 

του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ.)  

 

  Α.- Εγκρίνει τα: α)από 26-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 12-2-2021 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Ομάδες 2, 3 και 4 της αριθμ.  64/2018 – Τροποποιημένη ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές των Ομάδων 3 & 4 μελέτης, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού για τα είδη 

των εν λόγω ομάδων 359.957,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145, τα οποία επισυνάπτονται 

στην παρούσα. 

  Β.- Εγκρίνει την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 198792 και ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αριθμό προσφοράς συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 197940 στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των οικονομικών προφορών τους για τα είδη των Ομάδων 3 και 4 αντίστοιχα της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού και αριθ. 64/2018 τροποποιημένης 

μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισμού. 

  Γ.- Απορρίπτει την προσφοράς της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΔΗΔΗΣ 196693, σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται 

ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής» του από 26-11-2020 πρακτικού, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Δ.- Κηρύσσει τον εν θέματι διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 101145 σε άγονο για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού 

ανοιχτού τύπου 4x4» της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού και αριθ. 

64/2018 τροποποιημένης μελέτης, εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα αυτή, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Ε.- Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με αριθμό διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 101145 για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» της υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού και αριθ. 64/2018 τροποποιημένης μελέτης 
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προϋπολογισμού 28.911,84€ , κατά το άρθρο 106  του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1, 

σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η 

διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]», όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο από 26-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

  ΣΤ.- Κοινοποιεί την παρούσα στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων με την οδηγία να συμπεριληφθεί η Ομάδα 2 

«Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού και αριθ. 64/2018 τροποποιημένης μελέτης, σε νέα μελέτη προμήθειας οχημάτων του 

Δήμου Κορινθίων για το 2021 και να προκηρυχθεί νέα διακήρυξη ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

περιλαμβανομένης της ως άνω ομάδας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 26-11-

2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

  Ζ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 198792 ως προσωρινό ανάδοχο της 

προμήθειας του είδους της Ομάδας 3 με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών 

(Γκρέιντερ)» της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού και αριθ. 64/2018 

τροποποιημένης μελέτης, για το οποίο ο προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

180.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 223.572,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι 

πίνακας: 

Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμεν

η τιμή (€) 

3 

Προμήθεια 
μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή γαιών 
(Γκρέιντερ) τεμ 1 180.322,58 180.300,00 

   ΦΠΑ 24% 43.277,42 43.272,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.600,00 223.572,00 

 

 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Η.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 197940 ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας του είδους της Ομάδας 4 με τίτλο 

«Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος» της υπ΄ αριθ. πρωτ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού και αριθ. 64/2018 τροποποιημένης μελέτης, για το οποίο ο προσφορά του ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των 85.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 106.020,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας:  
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Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμενη 

τιμή (€) 

4 
Προμήθεια γεωργικού 
μηχανήματος τεμ 1 86.650,00 85.500,00 

   ΦΠΑ 24% 20.796,00 20.520,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 107.446,00 106.020,00 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 12-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Θ.- Γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα 

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

    

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/75/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτονται τα α)από 26-11-2020 και β)από 12-2-2021 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
24/207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 101145 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 διακήρυξης του 
Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» για τις Ομάδες 2, 3 και 4 της μελέτης 
64/2018. 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
  

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

3. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα 
εξής: 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 101145. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 20-11-2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 26-11-2020 και ώρα 10:00. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 101145 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 19/11/2020 14:14:35 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19/11/2020 15:16:24 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

20/11/2020 13:26:34 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 
 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος  

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 196693 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 198792 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

197940 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε οικονομικό φορέα ως εξής: 
 
Α. LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

1. Έντυπο τεχνικής προσφοράς συστήματος  
 
Β. ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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1.01_ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_TAXISNET_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
2. 02_ΠΟΙΝΙΚΟ_ΜΗΤΡΩΟ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
3. 03_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
4. 04Α_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΟΚΤ_2020 
5. 04Β_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ_ΝΟΕ_2020 
6. 05_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΕΠΑΓΓ_ΕΠΙΜΕΛ_ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΟΕ_2020 
7. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1_signed 
8. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2_signed 
9. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3_signed 
10. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4_signed 
11. 06_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5_signed 
12. 07_espd-response-v2_signed 
13. 08_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ_ΕΛΤΡΑΚ 
14. 08_ΤΦ_CAT_140M 
15. 08_ΤΦ_CAT_CE 
16. 08_ΤΦ_CAT_ISO_procedures 
17. 08_ΤΦ_CAT_ISO_procedures_02 
18. Supplier_Quote_191120_signed 
19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΤΠΔ 
20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ CATERPILLAR 140M_signed 

 
 
Γ. ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 29-07-20_13-11-20 signed 
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 27-10-2020 
3.  ΕΒΕΑ 19-11-20 
4.  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 18-11-20 
5.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020_2021 ΠΙΚ 
6.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9001 14001 45001 ΠΙΚ 
7.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 CNH JESI 
8.  company profile pjc_gr signed 
9.  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ NEW HOLLAND signed 
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΟΑΝ 17-11-20 
11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599_ΠΙΚ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ signed 
12. ΔΗΛΩΣΗ CNH JESI 
13. espd-response-v2 signed 
14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ _1 signed 
15. T5 UTILITY 4σελ. 
16. CE Τ5.95 
17. KV Exacta Disc Spreaders IEN(1) 
18. kverneland_chopper range_EN(1) 
19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 
οικονομικοί φορείς. στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
των προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως 
εξής: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
ενσφράγιστων φακέλων 

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δεν απέστειλε φάκελο 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35886/23-11-2020 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

35802/23-11-2020 

 
Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους ενσφράγιστους 
φακέλους. 
 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  
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Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Ομάδα 

Οικονομικός φορέας Ομάδα 2 -
Προμήθεια 

ημιφορτηγού 
ανοιχτού τύπου 

4x4 

Ομάδα  3 - 
Προμήθεια 

μεταχειρισμένο
υ ισοπεδωτή 

γαιών 
(Γκρέιντερ) 

Ομάδα  4 - 
Προμήθεια 
γεωργικού 

μηχανήματο
ς 

LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ 

- - - 

ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Συμμετέχει - 

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

- - Συμμετέχει 

 
Διαπιστώνεται ότι για την Ομάδα 2 - Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4 δςν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά και ο διαγωνισμός ως προς την Ομαδα 2 κηρύσσεται άγονος 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν υπέβαλλε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.), επομένως η προσφορά της απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι 
απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  
  
Οι λοιποί οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 
προσκόμισαν οι οικονομικοί φορείς, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής 

ΑΔΑ: ΩΜ01ΩΛ7-2ΟΛ



 

προσφοράς των οικονομικών φορέων: 

 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
για κάθε Ομάδα, στην οποία συμμετείχε ο κάθε οικονομικός φορέας (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά 
Ομάδα) ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της 
διακήρυξης με αρ. 31168/14-10-2020. 
 
B.1 ΟΜΑΔΑ 3 – Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) 
 
Συμμετείχε: ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
H τεχνική προσφορά του ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την 
Ομάδα 3. 
 
 
B.2 ΟΜΑΔΑ 4 – Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος 
 
Συμμετείχε: ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
H τεχνική προσφορά της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροί όλες 
τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με 
αρ. 64/2018 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 4. 

 
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

 
(Α)  την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

και Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προφορών τους 
για τις Ομάδες 3 και 4 αντίστοιχα.  

 
(Β)  την απόρριψη της προσφοράς της LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι 

απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής» του παρόντος πρακτικού. 

 
(Γ)  την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» 

εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα αυτή. 
 
(Δ) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού 

ανοιχτού τύπου 4x4» προϋπολογισμού 28.911,84€ , κατά το άρθρο 106  του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα 
την παρ. 1, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης […]». 

 
(Ε) να συμπεριληφθεί η Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4», σε νέα μελέτη 

προμήθειας οχημάτων του Δήμου για το 2021 και να προκηρυχθεί νέα διακήρυξη ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης.  

 
(ΣΤ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
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Η Επιτροπή 

 
Σαββανού Ελένη 

 
 

Ζαφειρόπουλος Χρήστος 
 
 

Γιαβάση Άννα 
 

 

 

   .......................................................................................................................................................... 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

 Στην Κόρινθο, σήμερα 12-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθμ.24/207/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 101145 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31168/14-
10-2020 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

3. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31168/14-10-2020 σχετική διακήρυξη της «Προμήθειας οχημάτων 
Δήμου Κορινθίων», το έγγραφο με αρ. 4326/11-02-2021 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους. Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό 
α/α συστήματος:   
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος  

1 LECHI GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 196693 

2 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 198792 

3 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

197940 
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Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία για τους οικονομικούς φορείς ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και . 
ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ενώ η οικονομική προσφορά της LECHI 
GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν ελήφθη υπόψη καθώς η προσφορά της απορρίφθηκε κατά το στάδιο του ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής διαγωνισμού. Στο σημείο αυτό η 
επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:26 πμ. μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Επισημαίνεται ότι για την Ομάδα 2 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4x4» δεν είχε υποβληθεί καμία 
προσφορά στον διαγωνισμό.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Αρ.1 προχώρησε στη σύνταξη του: 
 
3. Πίνακα Ι, όπου φαίνεται η προσφερόμενη τιμή του κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το είδος της 

Ομάδας 3 «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» 
 
Πίνακας Ι – Οικονομική προσφορά του κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμεν

η τιμή (€) 

3 

Προμήθεια 
μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή γαιών 
(Γκρέιντερ) τεμ 1 180.322,58 180.300,00 

   ΦΠΑ 24% 43.277,42 43.272,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.600,00 223.572,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη κου ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινού 
αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας 3 γιατί η προσφορά του ως προς το είδος «Προμήθεια μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης με αρ.64/2018. Το σύνολο της ανάθεσης στον κο ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανέρχεται στα 
180.300,00€ προ ΦΠΑ.  
 
4. Πίνακα ΙΙ, όπου φαίνεται η προσφερόμενη τιμή της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για το είδος της Ομάδας 4 «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος» 
 
Πίνακας ΙΙ – Οικονομική προσφορά της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Ομάδα  Είδος μμ Ποσότητα 
Τιμή 

μελέτης (€) 
Προσφερόμενη 

τιμή (€) 

4 
Προμήθεια γεωργικού 
μηχανήματος τεμ 1 86.650,00 85.500,00 

   ΦΠΑ 24% 20.796,00 20.520,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 107.446,00 106.020,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας 4 γιατί η προσφορά της ως προς το 
είδος «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 64/2018. Το σύνολο της ανάθεσης στην ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανέρχεται στα 85.500,00€ προ ΦΠΑ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 (Α)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΟΣΟΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. 
του παρόντος πρακτικού.  
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(Β)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος» σύμφωνα 
με τον Πίνακα ΙΙ. του παρόντος πρακτικού.  

 
(Γ)      την έγκριση του παρόντος πρακτικού 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, 
συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
 
 

Η Επιτροπή 
 

Σαββανού Ελένη            Ζαφειρόπουλος Χρήστος          Γιαβάση Άννα                    
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